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ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΣΕΤΕΕ
Η ΟΣΕΤΕΕ μαζί με τους Εργαζόμενους και τα Σωματεία μέλη θα δώσουμε
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ την μάχη για:
 Να μεγαλώσουμε και να δυναμώσουμε την Ομοσπονδία και τα Σωματεία μας.
 Μεγάλη συσπείρωση και οργάνωση ώστε να κερδίσουμε τις δύσκολες μάχες που
μας περιμένουν, να συνεχίσουμε να προστατεύουμε το αποτελεσματικότερο
δυνατό τα δικαιώματα των εργαζομένων σε ένα περιβάλλον εργασιακού
μεσαίωνα. Να στηρίζουμε τα κοινωνικά δικαιώματα, τους εργατικούς και
δημοκρατικούς θεσμούς
 Να μην ολοκληρωθεί η επιβολή εξοντωτικών μέτρων στα εργασιακά θέματα και
να επανέλθει άμεσα ο κατώτατος μισθός στα 751 ευρώ με παράλληλη ενίσχυση
των ελεύθερων διαπραγματεύσεων στις ΣΣΕ.
 Να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση για υπογραφή Εθνικής Κλαδικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον Τεχνικό Κλάδο και των αντίστοιχων στη
Βιομηχανία, τη Βιοτεχνία και το Εμπόριο.
 Άμεση αποκατάσταση της Δημοκρατικής λειτουργίας του ΟΜΕΔ και προσφυγή
της ΟΣΕΤΕΕ μαζί με το ΣΤΥΕ στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας
υπέρ της ΕΚΣΣΕ για να υποχρεώσουμε τους εργοδότες να καθίσουν στο τραπέζι
της διαπραγμάτευσης.
 Άμεσες δράσεις σε κάθε επίπεδο (συνδικαλιστικό, νομικό κ.α.) με στόχο τη
διάλυση του ΤΑΙΠΕΔ και την ακύρωση των μέχρι σήμερα πράξεων του.
 Διασφάλιση από το Κράτος της βιωσιμότητας και των παροχών των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης. Κύριες και επικουρικές συντάξεις σε επίπεδα
αξιοπρεπούς διαβίωσης.
 Προώθηση της εξωστρέφειας των Τεχνικών Α.Ε. του Δημοσίου και αξιοποίηση
των υψηλών αναπτυξιακών δυνατοτήτων τους
 Επιστροφή των αποθεματικών στις Τεχνικές Α.Ε. του Δημοσίου.
 Τήρηση της νομοθεσίας από τους εργοδότες και επαρκής έλεγχος από τη Δημόσια
Διοίκηση στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και Προστασίας
Περιβάλλοντος.
 Δίκαιο φορολογικό σύστημα, άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και
αναπτυξιακή πολιτική με κεντρικό δημόσιο στρατηγικό προσανατολισμό και
έλεγχο.
 Άρση των πλειστηριασμών για ασφαλιστικές και φορολογικές οφειλές άνω των
5000 ευρώ από μη έχοντες.
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 Να αποτρέψουμε την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ. Θέλουμε ΤΣΜΕΔΕ, δημόσιο,
αυτοδιοίκητο με συμμετοχή περισσότερων συντελεστών του τεχνικού κλάδου.
 Διατήρηση της αυτονομίας της Τράπεζας Αττικής με είσοδο νέων επενδυτικών
κεφαλαίων. Η βάση των μηχανικών είναι κάθετα αντίθετη σε νέα χρήση των
αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ. Θέλουμε μία Τράπεζα Αττικής, αυτόνομη, ισχυρή,
στην υπηρεσία του Τεχνικού Κόσμου, μία τράπεζα ανοιχτή σε καινοτόμα
αναπτυξιακά συνεργατικά πρότυπα. Μία τράπεζα ανταγωνιστική όπου ισχυρά
επενδυτικά κεφάλαια θα δίνουν ώθηση στις δραστηριότητές της. Όχι σε μία
Τράπεζα που με δεδομένες τις αλληλοτροφοδοτούμενες διοικητικές αποφάσεις
κλειστών μη εξουσιοδοτημένων κύκλων και την "εύκολη" επιλογή ισχυρής,
μοναδιαίας, χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ δεν θα αναζητεί άλλες αξιόπιστες
επενδυτικές λύσεις πέραν της στήριξης του ΤΣΜΕΔΕ και της "αξιοποίησης" των
οικονομιών των Μηχανικών.
 Τη διαφύλαξη του Δημόσιου χαρακτήρα των υποδομών, των δικτύων, των
υπηρεσιών και της γης του Δημοσίου στους οποίους επιβάλλεται να στηριχθεί το
σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης και κοινωνικής ανόρθωσης της πατρίδας
μας και των εργαζομένων.
 Να ενθαρρύνουμε και να στηρίξουμε εγχειρήματα κοινωνικής και συνεργατικής
οικονομίας στον τεχνικό κλάδο
 Συμμετοχή στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ την ημέρα
της 12ης Νοεμβρίου.
Για την ΟΣΕΤΕΕ
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